
انجمن شیمی ایران 97تقویم سمینارهای سال   

 عنوان سمینار
زمان 

 برگزاری
 دبیرسمینار محل برگزاری

 بیستمین کنگره شیمی انجمن شیمی ایران
26-28  

97تیر   
 فردوسی مشهد

 دبیر علمی: دکتر حسین عشقی

 دبیر اجرایی: دکتر امیرشکوه سلجوقی

 دهمین سمینار آموزش شیمی انجمن شیمی ایران
شهریور  3-4

97 
 علم و صنعت

 دبیر: دکتر فرانک منطقی

 دبیر علمی: دکتر زهرا احمد آبادی

 دبیر اجرایی: دکتر محبوبه ربانی

 پنجمین کنفرانس بین المللی زئولیت انجمن شیمی ایران
شهریور  5-4

97 
 تبریز

 دکتر معصومه خاتمیاندبیر علمی: 

 دبیر اجرایی: دکتر سید ابوالفضل حسینی یزدی

 سومین سمینار شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران
شهریور  7-6

97 
 بوعلی سینا همدان

 دبیر علمی: دکتر جالل بصیری پارسا

 دبیر اجرایی: دکتر جواد صاین

 اولین کنفرانس ملی کاتالیست انجمن شیمی ایران
11-10 

 97شهریور  
 زنجان

 دبیر: دکتر علی رمضانی

 دبیر علمی: دکتر محمد علی رضوانی

 دبیر اجرایی: دکتر سیدجمال طباطبایی رضایی

 بیست و پنجمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران
12-14 

97شهریور  
 تبریز

دکتر عبدالحسین ناصریدبیر:  

 دبیر علمی: دکتر میررضا مجیدی

 دبیر اجرایی: دکتر سعید محمد سرورالدین

 بیست و یکمین سمینار شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران
15-17 

97شهریور   
 شهید مدنی آذربایجان

 جهان بین دکترجابر دبیر علمی:

 دکتر رحمان سالمت آهنگری  دبیر اجرایی:

 سیزدهمین سمینار دو ساالنه الکتروشیمی انجمن شیمی ایران
اسفند  8-9

97 
 خلیج فارس

 دبیر علمی: دکتر صادق کریمی

 دکتر اسماعیل تماریدبیر اجرایی: 

 بیستمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران
اسفند  18-20

97 
 سیستان و بلوچستان

 دبیر علمی: دکتر نیلوفر اکبرزاده

 دبیر اجرایی: دکتر حمیده سراوانی



 بیست وششمین سمینار شیمی آلی انجمن شیمی ایران
اسفند  21-23

97 
 زابل

 دکتر علیرضا اویسیدبیر علمی: 

 دکتر حمید بیضائیدبیر اجرایی: 

 

 

انجمن شیمی ایران 98تقویم سمینارهای سال   

 دبیرسمینار محل برگزاری زمان برگزاری عنوان سمینار

98اردیبهشت ماه سال  4-5 چهارمین سمینار شیمی صنعت انجمن شیمی ایران  صنعتی امیرکبیر 
 دبیر علمی: دکتر زاهد احمدی

 دکتر خدیجه هوشیاریدبیر اجرایی: 

98تیر ماه سال  29-31 بیست و هفتمین سمینار شیمی آلی انجمن شیمی ایران نوروزی پسیان دکتر نادر ارومیه   

شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران کنفرانسچهارمین  98مرداد ماه سال  3-1   ارومیه 
 دبیر علمی: دکتر سیدعلی حسینی

 دبیر اجرایی: دکتر حبیب مهریزاده

سمینار شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران بیست و دومین 98مرداد ماه سال  31-29   دکتر مرتضی واحدپور زنجان 

98شهریور  3-4 نهمین سمینار دوساالنه شیمی و محیط زیست انجمن شیمی ایران  اراک 
 دبیر علمی: دکتر جواد ذوالقرنین

 دبیراجرایی: دکتر علیرضا خدابخشی

98شهریور  6-7 بیست و یکمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران  اراک 

مژگان دبیر علمی: دکتر زنده دل  

 دبیر اجرایی:

 دکتر حمید خانمحمدی

98سال  بیست و ششمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران  دکتر علیرضا اصغری سمنان 

98سال  هفتمین کنفرانس دوساالنه کمومتریکس انجمن شیمی ایران  صنعتی شاهرود 
 دبیر علمی: دکتر ناصر گودرزی

 دبیر اجرایی: دکتر منصور عرب چم

98سال  ششمین کنفرانس بین المللی زئولیت انجمن شیمی ایران قوچانصنعتی    
 دبیر علمی: دکتر علی آیتی

 دبیر اجرایی: دکتر مهدی نیک نام شاهرک

98سال  دومین کنفرانس ملی کاتالیست انجمن شیمی ایران  ----- خوارزمی 

 

 

 

 



انجمن شیمی ایران 99تقویم سمینارهای سال   

 دبیرسمینار محل برگزاری زمان برگزاری عنوان سمینار

شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران کنفرانسپنجمین  99سال    ---- خوارزمی 

99سال  بیست و یکمین کنگره ملی شیمی انجمن شیمی ایران  
شهید مدنی 

 آذربایجان
---- 

99سال  بیست و هفتمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران  ---- ایالم 

99سال  بیست و هشتمین سمینار شیمی آلی انجمن شیمی ایران  

پژوهشگاه شیمی و 

مهندسی شیمی 

 ایران

---- 

99سال  بیست و سومین سمینار شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران  ---- اصفهان 

99سال  چهاردهمین سمینار دو ساالنه الکتروشیمی انجمن شیمی ایران  دکتر جهانبخش رئوف مازندران 

99سال  هفتمین کنفرانس بین المللی زئولیت انجمن شیمی ایران  دکتر مسعود میرزایی فردوسی مشهد 

 

 

انجمن شیمی ایران 1400تقویم سمینارهای سال   

 دبیرسمینار محل برگزاری زمان برگزاری عنوان سمینار

1400سال  بیست و نهمین سمینار شیمی آلی انجمن شیمی ایران  
بین المللی امام 

 خمینی)ره(
---- 

شیمی ایرانبیست و چهارمین سمینار شیمی فیزیک انجمن  1400سال    
دانشگاه شهیدباهنر 

 کرمان
---- 

شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران کنفرانسششمین  1400سال    
بین المللی امام 

 خمینی)ره(

 

 

---- 

1400سال  تمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایرانشبیست و ه  ---- تهران 

 

 

 



انجمن شیمی ایران 1401تقویم سمینارهای سال   

 دبیرسمینار محل برگزاری زمان برگزاری عنوان سمینار

1401سال  بیست و چهارمین سمینار شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران  ---- علم و صنعت ایران 

1401سال  سی امین سمینار شیمی آلی انجمن شیمی ایران  ---- شهیدباهنر کرمان 

1401سال  بیست و دومین کنگره ملی شیمی انجمن شیمی ایران  ---- اصفهان 

 


